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Een team van Out-Of-The-Box denkers 
gedreven door passie, dat is wie we zijn.
Duurzaam beheer van chemische stoffen, 
dat is wat we doen.

Apeiron biedt ondersteuning en zijn de 
wetenschappers die u nodig heeft voor 
het opmaken van uw regulatorische dos-
siers. Beginnend bij het veilig gebruik
van chemicaliën, begeleidt Apeiron haar 
klanten naar een duurzame, toekomst-
bestendige bedrijfsvoering. 
Naleving van de regelgeving is ons uit-
gangspunt. Wij steken een tandje bij om 
de volksgezondheid en het milieu op lange 
termijn te verbeteren, met een toegevoeg-
de waarde voor de samenleving. Dit doen 
wij door middel van incrementele verbe-
teringen of, nog beter, door een stapsge-
wijze verandering.

Onze Out-Of-The-Box denkwijze biedt 
antwoorden op uw Product Stewardship 
uitdagingen. Wij helpen uw circulaire be-
drijfsstromen te ontwikkelen en uw duur-
zaamheid te verbeteren.

STARTING FROM SAFE USE OF CHEMICALS, 
APEIRON GUIDES ITS CLIENTS TO SUSTAINABLE, 
FUTURE PROOF BUSINESS OPERATIONS.

Wij zijn een team van zeer gemotiveerde 
mensen met complementaire achtergron-
den: (eco)toxicologen, chemici en inge-
nieurs. Samen als een team zorgen wij 
ervoor dat jullie project succesvol wordt 

1 .  SUSTAINABILITY

Circulaire economie is een benadering 
die meer gericht is op het hergebruik van 
materiaal om de uitputting van onze 
natuurlijke hulpbronnen af te remmen.

Uit onderzoek blijkt dat deze aanpak 
de productiviteit van de hulpbronnen in 
Europa tegen 2030 met 3% kan doen 
toenemen, wat een kostenbesparing van 
600 miljard euro per jaar oplevert. Laat 
Apeiron-Team u helpen om ‘duurzamer’ te 
worden!

       APEIRON-TEAM

• Opgericht in 2009

• Gevestigd in Antwerpen (BE)

• Multidisciplinair team

• Passie voor het duurzaam 
   gebruik van chemicaliën

HOE KAN APEIRON U HELPEN?

afgehandeld met een positief resultaat. 
Apeiron biedt specifieke expertise in com-
binatie met flexibiliteit, waar wij de ver-
wachtingen van de klant zo goed mogelijk 
aanvullen.
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2.  REACH & CLP

Wij bieden de strategische, wetenschap-
pelijke en regelgevende ondersteuning die 
nodig is voor de uitvoering van uw REACH 
(Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Re-
strictie) en CLP (Classificatie, Labelling & 
Packaging) verplichtingen.

Apeiron-Team kan u begeleiden door alle 
REACH processen met de nodige kennis, 
expertise en industriële ervaring. Wij on-
dersteunen u in de naleving van de wetge-
ving en helpen u bij het bereiken van een 
duurzaam gebruik van chemische stoffen.

3.  BIOCIDEN

Veilige en doeltreffende biociden zijn be-
langrijker dan ooit. Van goedkeuring van 

actieve stoffen tot toelating van produc-
ten. Wij bieden u onze strategische en 
regulatorische inzichten versterkt door 
wetenschappelijke kennis die nodig is om 
de uitvoering van uw Biocidal Product 
Regulation (BPR) verplichtingen te onder-
steunen op nationaal en Europees niveau.
 
4. DUE DILIGENCE

Er zijn verschillende redenen om de com-
pliance van een portfolio van chemische 
stoffen te onderzoeken.

Wij maken gebruik van audit protocol-
len gebaseerd op standaard templates en 
onze jarenlange ervaring om uw portfolio 
conform te maken.

5.  UK REACH

Brexit is een feit! Of u nu in GB of in de 
EU gevestigd bent, uw bedrijf zal de ge-
volgen ondervinden van zaken doen over 
de grens. Zorg dat u voorbereid bent!

Door het in kaart brengen van de rele-
vante supply chains in combinatie met de 
van toepassing zijnde regelgeving (BPR, 
REACH, CLP ...) worden de nodige acties 
vastgelegd. Zodra dit klaar is, helpen wij 
u met de voorbereiding van de praktische 
uitvoering van uw project in zowel de EU 
als in GB.

6.  OUT-OF-THE-BOX SOLUTIONS

Wanneer er geen ‘one-fits-all’ antwoord 
is, brengt Apeiron out-of-the-box oplos-
singen.

Onze passie en creativiteit laat ons toe 
nieuwe mogelijkheden te verkennen voor 
pragmatische en conforme oplossingen.

Everything is unprecedented until it  
happens for the first time.

Meer info: 
info@apeiron-team.eu


